
ZANIKLÉ CIVILIZACE V ČR: posvátné Hostýnské vrchy  
 

Kyčera – Obřany – Smrdutá – Čerňava 
víkendový seminář s komentovanými vycházkami a přednáškami  
 

Chata Pod Obřany 17. – 19.6. 2016 
ubytování a stravování v chatě Pod Obřany, Chvalčov (zastávka autobusu 

Valašky)  http://www.chatapodobrany.cz/ 
 
PROGRAM 
 

pátek 17.6.   
17:00 – 19:00 příjezd do chaty Pod Obřany – registrace a ubytování 

19:00 – 20:00 společná večeře 
20:00 – 21:30 úvodní přednáška Dr. Hana Blochová: Zaniklé vyspělé civilizace 
na území ČR - oblast Hostýnských vrchů 
 

sobota 18.6.   
7:00 – 8:00 snídaně  
7:47 nebo 8:42 odjezd autobusem na Tesák: komentovaná vycházka (celkem 13 

km) 
Tesák – Kyčera – U tří kamenů – hradiště Obřany – chata Pod Obřany   

(průzkum ruin staveb zaniklých vyspělých civilizací v místě, praxe v terénu, 
detekce aj. ) 
 

13:00 – 14:00 oběd na chatě Pod Obřany  
 

15:00 – 16:30 přednáška Ing. Petr Kovář: pozoruhodné nálezy nápisů 

neznámých písem aj. v oblasti Hostýnských vrchů a hlavně Smrduté 
 

16:45 – 18:15 přednáška Ing. Mojmír Mišun: Ornamenty a ochranné symboly 
na oděvech našich slovanských předků 
 

18:30 – 19:30 večeře na chatě Pod Obřany 
 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.chatapodobrany.cz/


 
 
20:00 – 21:30 přednáška Libor Navrátil: Vibrační esence a historie jejich užití  

 

neděle 19.6. 
7:00 – 8:00 snídaně  
8:00 – 13:00 vycházka s komentářem P. Kováře a H. Blochové (celkem cca 12 km) 

 
Chata Pod Obřany – Smrdutá – Čerňava (průzkum ruin staveb zaniklých 

vyspělých civilizací – starobylé nápisy aj. vede Ing. P. Kovář) 
 

12:30 – 13:30 oběd na chatě Pod Obřany 
 
14:00 – 15:30 přednáška Blanka Růžičková: Zajímavosti a záhady 
Hostýnských vrchů    

 
15:30 – 16:30 společné sdílení na závěr a ukončení akce 

 
Celková cena: 2700 Kč 
V ceně zahrnuto ubytování (2 noclehy), stravování – plná penze od páteční večeře 

do nedělního oběda a program celé akce (komentované vycházky a přednášky). 
 
 

KONTAKT a PŘIHLÁŠKY: Jana Michálková: michálkova.jana@centrum.cz    

Tel.: 00420 723 155 242 

Případně Dr. H. Blochová: hana@sar-blochova.cz   
 

Platba zálohy 1000 Kč do 10. května 2016 na číslo účtu: 3022012604/5500. 
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